
كك ر فيههها ييههكذ ججل ة ل بههأس أن  كحا يم ججههل ة ومقههام الههه كحا يم لكههن المقههام مقههام 
ي ر هكذا بل أبلههغ منههه قههول جضل عليه، ونظي كف يم جضل واله كف يم المفاضلل ة بين اله

يدوني: هههل فههي) آللششه خيششر أم مششا يشششركون ((اللههه تعههالى:  ففيهه ) أ
أصنامهم خي ر؟

: ل�.الطالب
ر رالشيخ فقهه يي كم بمهها  رج الخصهه كحا يي جن النسان  ججل ة وأ كحا يم فمن باب اله : لكن هكذا 

الفوائههد: مههن هههكذا علههى )) يتفهه رع قههوة منهم أشد قوله: (( هو طيببه، 
يأ سس ر كمن خط كف )) رسششالته يجعل حيث أعلم  الله((تعالى:  الله قول ي

ببأ ك(( للششم  وهششو(() ) والرض السششماوات فششي بمششن أعلششم  ور أع
فس ر حيث ذلك أشبه ) وما) بالمهتدين رحمههه كالجللين (أعلم) بعالم ييف

فف عظيم خطأ هكذا (أعلم) يقول: عالم الله ريهما للق رآن وتح ري أعلههم أبلغ أ
جن أعلم؛ عالم؟ أو المشههاركل ة يمنههع و(عههالم) ل المشههاركل ة، يمنههع أعلههم ل

فلم تقههول: فلن كلههم�. قلههت: فلن إذا لكههن عههالم وفلن عههالم وفلن عهها أع
فد يساويه ل أنه معناه أنههه شههك (أعلم) به(عههالم) ل فتفسي ر درجته في أح

عظيم�. وقصور للق رآن تح ريف
جن بيههان الك ريمهل ة اليههل ة هههكذه فوائد من عههاد وهههم لههود المكههكذبين هههؤل ء أ

قههوله: (( فههي التسههتكبار التككذيب وبين التستكبار بين الم رين بين جمعوا
))�. يجحدون بآياتنا وكانوا((  )) التككذيب الرض في استكبروا

فمن جن الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد و كل أرتسههل وجههل عههز اللههه أ باليههات ال رتسهه
جنه على والب راهين البينات وأقام جن الحق أ كله وأ يتس فله: ((  حق ر بآياتنالقهههو

.�((
جن اليات هكذه فوائد ومن ف ر ي ال رياح أ لنالقههوله: ((  اللههه بههأم ر تجهه لل فأرس

ححا عليهم جك )) ول ري جن ش جل أ ف ر يج ر ي شي ء ك البش ر أفعال حتى الله بأم
رل والجماعل ة، السنل ة أهل مكذهب هو كما وجل عز الله بأم ر تكون شي ء فك
جسحاب ال رياح وجل عز الله بأم ر يسي ر فإنه رلههها النهههار البحههار ال تجهه ر ي ك
وجل�. عز الله بأم ر
ين الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد ومن ددا بها الله أهلك التي ال ريح هكذه حال بيا عا
فح وأنها كص ر ري ر ر تت وفي شديدة، ص فيهها ليهس أنهها علهى يهدل ما أخ رى آيا
فل ة هي بل خي ر فيها وليس مط ر كم كله�. الخي ر عن عقي
يل ة الك ريمههل ة اليات هكذه فوائد ومن كمهه كزاة فههي وجههل عههز اللههه حك كمههن مجهها

رق فح كت كزى حيث الجزا ء يس فله بمثل ييجا مههن العلما ء: الجههزا ء يقول ولهكذا عم
يه العمل جنس جن وج كل اللههه ذلك: أ الههكذين المسههتكب رين هههؤل ء علههى أرتسهه



كمن رد يقولون:  كنل ة ال ريح عليهم قوة�. أرتسل منا أش سي جل سهنل ة ال رلهـي فمن ا حكمههل ة و
يفهههم تكههن لههم أنههها العههكذاب هههكذا في وجل عز الله ف ر بههل واحههد آن فههي تج

كطت سل دد هههكذا ليكههون أيههام؛ وثمانيل ة ليالي تسبع عليهم يتس اتسههتغ راق فههي أشهه
جن العقوبل ة؛ فقب لو المعاقب النسان ل يكه بما يعو فهههي لكان فورا يهل مههن ينت
فتي العقوبل ة كانت إذا لكن العقوبل ة، هههكذا صههار أيههام أو تسههاعات في عليه تأ

أشد�.
جن بيان الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد ومن فل ة تعالى الله أفعال أ بالحكمههل ة مق رونهه

الهكذ ي أن ق ررنها أظهن طيهب كههكذلك أليس؟ تسارح أنك الظاه ر ا ي لقوله؟
ك رح دمهها يقههام أنه مشي إلى يحتاج والس رح يس �.�.�. الههدرس ينتهههي حههتى قائ

جل؟ تقوم أن لك فهل كو و جن إثبههات بيههان هههكذا فههي طيب تستقيم؟ أ أفعههال أ
فل ة تعالى الله أهههل مههكذهب )) وهههكذا  لنذيقهملقههوله: (( بالحكمههل ة مق رون

جن والجماعههل ة السههنل ة كل أ فل ة تعههالى اللههه أفعهها جن بالحكمههل ة مق رونهه كعه وأ شهه ر
فن ي رو رل بالحكمل ة مق يكهه كعه مهها ف كره أو شهه ر جد هههكذه هههل لكههن لحكمههل ة فههإنه قهه
ال خ وأتسههأل بمعلههوم ليههس مهها ومنها معلوم هو ما منها معلومل ة؟ الحكمل ة
ف رب هههكذا المههالي دل لههي اضهه يتههه بمهها مث يكها ل يعنههي معقولههل ة غيهه ر حكم فر نههد
بالعقل؟
�.�.�. العقل يدركه ل شي ء في ما العقل؟ يدركه ل شي ء : يعنيالطالب
جش رع فمن أشيا ء : فيالشيخ يل ة القدر فمن أو ال كمهه أشههيا ء وفههي الحكمههل ة معلو

ف رب أن أريد أنا معلومل ة غي ر دل لي تض يم ل التي المعلومل ة غي ر للشيا ء مث كل نع
كتها؟ حكم
فمن �.�.:الطالب ؟�.�. المقدرات  
لك أتسهل المش روعات فمن :  لالشيخ

�.�. الكفار من يعكذب ما مثل يعني المش روعات : منالطالب
نعم هكذ ي معلومل ة حكمل ة ل، : لالشيخ

صلوات  خمس�.�.: الطالب
جنههها فههي الحكمههل ة نعلههم ما الخمس الصلوات مثل : نعمالشيخ رمههس أ أو خ

كبع أربع أنها في الحكمل ة نعلم كبع وأر جن نعلههم؛ ما وثل ث وثنتين وأر عقولنهها ل
جننا قاص رة, طيب جن نعلم لك دئا يفعل ل الله أ جواب كان ولهكذا لحكمل ة إل شي

كذة عائشل ة كعا يم يبنا قالت: كان أن فل كم ر ذلك يصي رؤ ين كم ر ول الصههوم بقضهها ء ف نههؤ
كم ر ككذلك الم ر كان يعني: وإذا الصلة بقضا ء فهههكذا هكذا دون هكذا بقضا ء نؤ

فقها المل ة علما ء فمن طيب لحكمل ة، يكون أن بد ل ك ر فف جن كمن و أفعال يقول: إ
جلل ل الله يعه حكمل ة لها ما تع كعل حكمل ة له ما وش ر يحكم المشيئل ة لمج رد يف



يفوا أنهم شك ل وهؤل ء المشيئل ة لمج رد بالش رع كص جنقص الله و كفه بال جسهه وال
لما((تعههالى:  قههوله فههي ذلههك علههى اللههه أنكهه ر وقههد لو لنا   لق لل لء لخ لما سسشش ال

لض لر ل
ل لما لوا لما لو هه لن لي حل لب طط لأ ك لبا طل بن لذ لن لظ طذي سل هروا ا لفشش لل لك ليشش لو لن لف طذي سلشش طل

هروا لفشش لن لك طر طمشش سنششا لنششا  ومششا((] وقههال: 27)[ص:) ال لق لل السششماوات خ
لض لم(() وقال: ) لعبين بينهما وما والر هت لب طس لح لف لأ لما   سن لم لأ هك لنششا لق لل لخ

حثا لب لم لع هك سن لأ لنشا لو لي لل لن ل طإ هعشو لج لر هههكذا فههي ] واليههات115)[المؤمنههون:) هت
رل كثي رة دل فإنها التعليل لم فيها آيل ة وك يد يأنههاس فههي طيههب الحكمل ة، على ت

يسوا كك جن ع كل قالوا: إ جللل ة الله أفعا كعههل أن عليههه يجههب وأنه بحكمل ة يمع مهها يف
فضيه ك رع وأن الحكمل ة تقت كتضيه ما يش يبوا وهههؤل ء الحكمل ة، تق كصهها وجههه مههن أ

رنوا حيث أصابوا وجه، من وأخطئوا فجب أننا ظ سبنا على نحن ينو فلنا ر مهها بعقو
جن ن رى فضيه الحكمل ة أ جل غلط وهكذا تقت جل كلمي فاهمين صح؟ و هههؤل ء ل؟ و

دبا الحكمل ة فيه ما يفعل أن الله على يقولون: يجب وجه فمن غلط هكذا وجو
كذلك أرادوا فهإن وجهه، من وصحيح فجب أننها ب و ا يفعهل أن اللهه علهى ين م
يلنا تقتضي جن أرادوا وإن غلههط، فهههكذا الحكمههل ة أنه عقو كب اللههه أ علههى أوجهه
جن نشههك ل ونحههن صههحيح، فهههكذا حكيم لنه الحكمل ة به ما يفعل أن نفسه أ

دئا يفعههل ل وأنههه وجههل، عههز اللههه م راد هي الحكمل ة دئا يحكههم ول شههي إل شههي
ير الكذين نحن هل لكن لحكمل ة، سد كق فجب ثم الحكمل ة ين يفعههل؟ أن اللههه على نو

الشههاع رة مهكذهب والول المعتزلههل ة مههكذهب هههكذا فالثههاني الخطههأ هههو هكذا
دما الوتسط والصواب وأتباعهم الوتسط المور خي ر ودائ
شيخنا؟ يا الوتسط هو : ماالطالب
جن : الوتسطالشيخ فجب الله أ جنههه الحكمههل ة نفسه على ليجابه يفعل عليه ي ل

يله يكون أن نفى دثا فع دبا أو عب دل أو لع جنه يقتضي وهكذا باط وتعههالى تسههبحانه أ
يل كع رسنا لكن لحكمل ة الشي ء يف يبها الكذين نحن ل فج الله�. على نو
جن الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد ومن الههدنيا؛ عههكذاب مههن أشههد الخهه رة عههكذاب أ

طلنذيقهم((لقوله:  )�.) الدنيا الحياة في الخزي عذاب  
جن فوائدها ومن الخهه رة وعقوبههل ة الههدنيا بالعقوبتين: عقوبل ة يعاقب الكاف ر أ

 لنذيقهم((لقوله: 
هب الدنيا الحياة في الخزي عذاب: الطالب )) أخزى الخرة ولعذا
هب:الشيخ جما )،) أخزى الخرة  ولعذا يجمههع ل تعالى الله فإن المؤمن أ

فقب العقوبتين: إذا عليه فقب لههم الدنيا في بالكذنب يعو الخهه رة؛ فههي بههه ييعهها
كسششبت فبمششا مصششيبة مششن أصششابكم  وما((وتعههالى:  تبههارك لقههوله

جن) كثير عن ويعفوا أيديكم جي ) ول فب ك ر وتسلم عليه الله صلى الن كبهه جن أخ أ



كتى كمن دئا أ فقب المعاصي يعني القاذورات هكذه من شي يعو لههم الدنيا في به ف
جكذب فقب إذا فالمؤمن الخ رة، في به ييع فله على الدنيا في يعو كقب لم عم يعهها

لن((تعالى:  قوله إلى وانظ ر وهكذا بهكذا يعاقب والكاف ر الخ رة، في طذي سل لوا  
لن ل هعو لد لع لي طه لم سل حها ال لل لر طإ لخ لن لول آ هلو هت لق لس لي لف سن طتششي ال سل لم ا سر هه لحشش سلشش ال
سل قق طإ لح لل لن لول طبا هنو لز لن لي لم لل لو لع لف لأ ك لي طلشش لق لذ للشش حمششا لي لثا لف لأ لع لضششا هي هه *  للشش

هب لذا لع لم ال لو لمة لي ليا طق لل يكههون أن فإمهها العههكذاب له قال: يضاعف ) حيث) ا
جن الم راد كشههد الخ رة عكذاب أ فته بالنسههبل ة فيكههون أ جد دفا لشهه أن وإمهها مضههاع
كمههع وقولنا: إنه الخ رة، وعكذاب الدنيا عكذاب بين له الجمع هو يكون لههه ييج

جنه معناه ليس عكذابين بين فمههي أ جنههه لكههن حت كب إذا نقههول: إ سكذ فههي بههكذنبه يعهه
رم لم الدنيا كل فبه فمن يس كد ل حتى لهكذا انتبهوا الخ رة في به تعكذي ف ر جن علينهها يهه أ

والموال والعافيل ة الس رور من يكون ما غايل ة في وهم يموتون الن الكفار
يدوا ولم والولد فجه دبا، ي يدوا لهم أنههم والمعنهى عهكذا دبا يجه كهد عهكذا كشها لكهن يي
جنه شك ل عندهم القلبي العكذاب رد موجود أ كش دبا الناس أ ييا عكذا دقا قلب هم وقل
كصى النسان كان وكلما الكفار جد كان ل ربه أع كش دقا أ جل قل وكلمهها راحههل ة، وأق

جد كان دنا أش دل إيما دحا وعم جد كان صال تعههالى: قههوله إلههى اتستمع طمأنينل ة أش
لن(( لم لل   طم ححا لع طل لن لصا رر طم لك لو لذ لث ى لأ لو هأن هه لن لو طم لؤ هه هم سنشش لي طي لح هن لل حة لف ليششا لح

حة لب قي لم لط هه سن لي طز لج لن لل لم لو هه لر لج طن لأ لس لح لأ هنوا لما طب لن لكا هلو لم لع ]97)[النحههل:) لي
دل وجل: لنعطينهه عز يقل ولم ا د را م كهان ولهو طيبهل ة حيهاة لنحيينهه ل؛ كهثي

د را يد فقي كته فتج جن طيبههل ة حيا فئهه دحا البههال مطم رم ل مسههت ري كتهه بمهها إل بشههي ء يه
وجل�. عز الله ي رضي

جنه الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد ومن ك ر ل أ فبين ناص جكذ لقوله: (( القيامل ة يوم للمع
تبلشش ى  يوم((تعالى:  قوله ومنها شواهد لها )) وهكذه ينصرون ل وهم

رة من له * فما السرائر ر رون هههم  وكههكذلك)) ناصششر ول قو فقهه بههأنهم ي
رق * ول شافعين من لنا  فما(( ل وهششمقههال: ((  ) ثم) حميم صدي

))  ينصرون
جتقسيم أما  جنا) فهديناهم ثمود  وأما((قال: "  الثاني ال جي كب ط ريق لهم ) 

يد) بل الهدى فد) بتنوين تنوين " (ثمو ال خ؟ فلماذا و(عا
الص رف من : ممنوعل ةالطالب
؟أيهن: الشيخ

ثمود: الطالب
وعاد؟ الص رف من (ثمود) ممنوعل ة :  لنالشيخ

الص رف من ممنوعل ة : ليستالطالب



ر ر الص رف هل الص رف؟ هو وما الص رف من ممنوعل ة : ليستالشيخ مهها كج
ف رف ل ر رف أو بالفتحل ة ينص جص آخ ر؟ شي ء ال

التنوين : عدمالطالب
مالك: ابن قال التنوين : عدمالشيخ

يف ر ر جص فن ال دنا أتى تنوي سي كب دنى    م دنا التسم يكون به مع كك رم أ
ر رف، هكذا جنا )) قال فهديناهم ثمود وأما((  الص جي ط ريههق لهم المفس ر: ب

يل ة الهدى كن يعني بيان هدايل ة هنا " فالهداي سي رم الحههق لهم يب كلهه جن واع جل أ كمههن يكهه
جنه كف ر كن أن بعد كف ر فإ جي كب ك ءه إذا الحق له ت جن ال رتسول؛ جا عليهههم ال رتسههل ل

ينون والسلم الصلة سي كب دئا يدعون ل الحق يي كتاج شي ينوه، إل بيان إلى يح جي قال ب
جنهها هنا: " (فهههديناهم) أ ي جي يل ة هنهها فالهدايههل ة الحههق ط ريههق لهههم ب بيههان هدايهه

)) الهدى عل ى" ((  الكف ر )) اختاروا العم ى فاستحبوا" ((  وإرشاد،
على الكف ر هو الكذ ي العمى اتستحبوا الهتدا ء على يعني التوفيق فهدايل ة أ ي

العششذاب صششاعقة  فأخذتهم(( التسههلم، هههو الههكذ ي هههو الههكذ ي الهههدى
عههكذاب العههكذاب) يعنههي صاعقل ة ) (أخكذتهم) يكسبون كانوا بما الهون

جن الصاعقل ة؛ كح ثمود ل كف بهم فصي فج ير يقوا بهم و فع كص كل ة هلكوا ف كك يجل هل واحههد ر
وقههوله: هامههدين، ركبهههم بالله- على -والعياذ جاثمين ديارهم في أصبحوا
يمهين العههكذاب أ ي الهههون عههكذاب جن الههه يهههون ل كههانوا (بمهها الذلل هههو ال

يدها فيكون وعليه موصولل ة و(ما) إما للسببيل ة يكسبون) البا ء دفا عائهه محههكذو
عائههد إلههى تحتههاج فل مصههدريل ة تكون أن وإما يكسبونه، كانوا التقدي ر: بما

 التقدي ر: بكسبهم ويكون
وكانوا آمنوا الذين((  الهون العكذاب صاعقل ة من أ ي )) منها  ونجينا((

يعههوا يتقههون وكههانوا آمنههوا الههكذين العكذاب هكذا من )) نجينا يتقون بيههن جم
مهها بيههان اللههه شهها ء إن وتسههيأتي النجههاة تسههبب هههو وهكذا والتقوى اليمان
 أتسئلل ة اليات�. نعم من يستفاد
كمع لم الدنيا في يعوقب إذا : المؤمنالطالب هههل الخ رة عكذاب له الله يج

د ر وهو عوقب يتب لم لو حتى يشمل هكذا فص فبه؟ على يم �.�.كالزاني ذن
كقب ل تاب إذا لنه نعم : أ يالشيخ كعا الخ رة�. في ول الدنيا في ل يي

كب ل كمن الكذنب فمن التائب شيخ : ياالطالب رن يسها له ذ رك عليههه كمههن أنه ع
ارتدع؟ ما العقوبل ة هكذه من اتستفاد ما لنه ذنب

فحي عوقب إذا : هوالشيخ رثم عنه يم جنه تسبق؛ ما إ كخكذ ل كئه أ لكههن وانتهى جزا
جخ ر قد كؤ جب إذا ولهكذا القيامل ة يوم إلى العكذاب له يي كح دمهها الله أ كل قو ججهه لهههم ع

رون ل حتى الدنيا عقوبل ة كز رخ القيامل ة�. يوم بها يي



فقب لو : شيخالطالب الخهه ر الكذنب يفعل أن قبل مباش رة مات ثم الن يعو
التوبل ة؟ عدم بنيته ييعاقب هل

كقبالشيخ ييعا ج رت إن : ل,  كم كقب ربمهها فهكذا العقوبل ة بعد النيل ة اتست علههى ييعهها
فته جي فله�. نعم على ل ن  يحيى فع

لد  وأما((تعالى:  قوله إليك الله أحسن : شيخالطالب هروا عششا لب فاسششتك
هل ل(  الحديث  وفي))الرض في هخ طبششه فششي كششان لمششن الجنششة يد قل

هل سرة مثقا لبر طمن لذ يخل ل ) هل طك دل الجنل ة يد ييا دخو الجنههل ة يههدخل ل أم أول
ددا؟ أب

ددا، الجنههل ة يههدخل مهها هههو كف ر الكب ر كان تفصيل: إن فيه هكذا : ل،الشيخ أبهه
رب ر كان وإن كبق لههم الههكذ ي المطلق الدخول يدخلها ل فإنه اليمان مع فك ييسهه

دضا وهكذا بعكذاب،  إن(( عنههه عفها تعههالى اللههه شها ء إذا الوعيهد آيات فمن أي
) عبههد) يشششاء لمن ذلأ ك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله
 عوض بن الله

والثششم (( �.�.�. )) الحق بغير الرض في  فاستكبروا(( �.�.�.: الطالب
))  الحق بغير والبغي

يلها نعم : أ يالشيخ    نعم�.�. كاشفل ة صفل ة يعني مث
يوم إلى متصل مات إذا يعني الكفار عكذاب هل إليك الله : أحسنالطالب
جل القيامل ة  الدنيا في يعكذبون القيامل ة يوم هل و
جمهها عكذاب هل فيك الله بارك القب ر عكذاب : قل: هلالشيخ عههكذاب القب ر�. أ
فم ر الخ رة في الكفار فطههع قههد للمؤمن بالنسبل ة القب ر عكذاب لكن فمست كق ين
جكذب كع ردر ي فبه بق فطع، ثم ذنو جن للكاف ر وبالنسبل ة ينق يره�. نعم الظاه ر فإ اتستم را

جنحههس )) إضههافل ة نحسششات أيششام فيوجل: ((  عز الله : قولالطالب ال
لليام؟
إذا )) هههكذا عصشيب يشوم هششذالههوط: ((  قال كما به بأس ل : نعمالشيخ

ج رد به الم راد كان كههان إذا وأمهها الخههب ر، مجهه رد بههه المهه راد وهنهها الخب ر، مج
دب العيب به الم راد جس دذا يجوز ل فإنه وال دب هكذا يكون فإ جس إمهها العيههب أو ال

دب، تسبيل على أو الخبار تسبيل على يكون أن جس وعلى جائز الول على ال
ي ر جائز، غي ر الثاني ير ذلك نظي فجد، بما الم ريض إخبا دنهها ي صههاحبه يسههأله أحيا
جكى البارحل ة؟ أنت كيف كش كت ال رأس في آلم البارحل ة نمت ما يقول: والله في
تسههبيل علههى قههاله إذا هههكذا ال رجلين، في البطن في الظه ر في ال رقبل ة في

كله وإذا الصب ر، ينافي لنه يجوز؛ ل هكذا التشكي فل الخبههار تسههبيل علههى قا
درا يقدم الم رضى بعض ولهكذا به، بأس كل شههكوى ل فيقول: إخبهها لههي حصهه



 طيب وككذا�. فهمت؟ ككذا
كقب الكذ ي فيك الله : باركالطالب كعا فته في يي جي كقب هل ن هكذا يباش ر لم إذا ييعا
الفعل؟
وى إذا النيهل ة على العقاب ل، : لالشيخ كل النسهان كن أن إمها المعصههيل ة فعهه
كدع النيل ة هكذه يدافع د ر أن وإمهها ييثههاب، فهههكذا وجل عز لله المعصيل ة وي فم يسههت
فته على فزم ني كجز ولكنه ويع كقب فهكذا يع  الوقت نيته�. انتهى على ييعا

لم(( ال رجيم الشيطان من بالله : أعوذالقارئ  لو لي لو هر   لش لح هء هي لدا لع طه لأ سلشش ال
لل ى طر طإ سنا لم ال ههشش لن لف هعششو لز ستشش ى* هيو لح لذا   لهششا لمششا طإ هءو لد لجا طه لم لششش طهشش لي لل لع

لم هه هع لم لم لسشش هه هر لصششا لب لأ لم لو هه هد هلششو هج لمششا لو هنوا طب لن لكششا هلششو لم لع هلوا* لي لقششا لو  
لم طه طد هلو هج لم طل لم طل هت لد طه لنا لش لي لل هلوا لع لنا لقا لق لط هه لأن سلشش طذي ال سلشش لق ا لطشش سل لأن هكشش

رء لي لو لششش ههشش لم لو هكشش لق لل لل لخ سو رة لأ سر طه لمشش ليشش لل طإ لن لو هعششو لج لر لمششا*  هت لم لو هتشش لن هك

لن هرو طت لت لس لن لت لد لأ له لش لم لي هك لي لل لم لع هك هع لم لم لول لس هك هر لصا لب لم لول لأ هك هد هلششو هج
لن طك لل لم لو هتشش لن لن سن لظ له لأ سلشش هم ل ال للشش لع حرا لي طثيشش سمششا لك لن طم هلششو لم لع لم* لت هكشش طل لذ لو  
هم هك بن طذي لظ سل لم ا هت لنن لم لظ هك قب لر لم طب هكشش لدا لر أ

لم ل هت لح لب لصشش لأ لن لف لن طمشش طري طسشش لخا لل * ا
لن طإ هروا لف طب لصشش هر لي سنششا حوى لفال لثشش لم لم ههشش لن لل طإ هبوا لو طت لع لت لسشش لمششا لي لم لف لن ههشش طمشش

لن طبي لت لع هم لل ) ) ا
اللههه وصههلى العههالمين رب لله الحمد ال رحيم ال رحمن الله : بسمالشيخ 

كعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وتسلم تن تب يههوم إلههى بإحسهها
يئ اللههه بسم الدين، عشهه ر تسههبعل ة عههام العههام هههكذا فمههن الفههت رة هههكذه نبتههد

كئل ة فم كزة في وألف وأربع ف ر بين الجا فخ فلههها، الدراتسههيل ة الفصههول آ جو يد وأ والحمهه
رم بنعمتهه الههكذ ي لله فته فتههه ومهن الصهالحات كت كل كهان أن تعههالى نعم جو تس أ در

يئه ك ر الجازة هكذه في نبتد جن ريههب ول وجههل، عههز اللههه كلم تفسههي القهه رآن أ
كزل الك ريم كد ن جب كع كت كي يس ل فته النا كلو فت ي روا فب جب كد كت كي فل فته و فليتكذك ر آيا قال اللباب أولوا و

لب((وتعههالى:  تبههارك الله لرك إليششأ ك أنزلنششاه  كتا سبروا مبششا سد آيششاته ليشش
كأ لو النسان كان ) وإذا) اللباب أولوا وليتذكر ك ر دنا ق كفه مت جل فن أ من إنسا

جهم أن بد فل البش ر كف كيه يت فن رم وإل أيوب يا { انتبه معا فنك عن يق بههد } فل مكا
جب ر أن كد كيه كيت فن جهمها معا يم فككذلك ويتف أن أولههى بههاب فمههن وجههل عههز اللههه كل

جب ر كد كتهه كيه النسههان ي كمههها؛ معههان جه جن ويتف دة ل قهه را ءة ليسههت معنههى بل قهه را ء
كهم ل الكذ ي يالقارئف كلل ة المعنى يف سي بمنز سم يل قههوله ذلك ودليل يق رأ ل الكذ ي ا

طمنهم((تعالى:  بيون  و قم همون ل أ لل يي إل الكتششاب يع طن إل ) يعنههي) أمششا
ك ءة كفهم ق را كص كو ريون؛ بأنهم الله ف سم دة إل الكتاب يعلمون ل لنهم يأ فقههط ق را ء

كد وجل عز الله كلم تفسي ر في الله رحمهم العلما ء ذك ر وقد مهمههل ة قواعهه



ي ر يك ركذ جول ما منها ن دل: أ كلى يلي: أو رو كأ ي ر ما و جس كف ك ر أن الق رآن به يي جسهه كف ين يي القهه رآ
جن بالق رآن ك ره الكذ ي ل جس كلم وهو أنزله الكذ ي هو ف ي ر بم راده أع سس كف ين القهه رآن ف
ردنا ما بالق رآن كج دل ذلههك إلى و كلههل ة ولهههكذا تسههبي يل كههثي رة أمث فله مثهه تبههارك قههو

الششدين يوم ما أدراك ما * ثم الدين يوم ما أدراك  وما((وتعالى: 
جس ر) لم((بقوله:  اليوم ذلك الله ) ف هأ ك ل  يو طلشش لس تم رس نفشش حئا طلنفشش شششي

هر لم لل رذ وا طئ لم كنا ) فلو) لله يو كل كأ فئل: ما تس ل نقههول: يههوم الدين؟ يوم هو كتسا
فس تملك تس نف دئا لنف * ما  القارعة((تعالى:  وقال لله، يومئكذ والم ر شي

كششالفراش الناس يكون * يوم القارعة ما أدراك * وما القارعة
كثي رة، أمثلل ة ) ولهكذا) المنفوش كالعهن الجبال * وتكون المبثوث

ي ر ثم سس كف فم بتفسي ر الق رآن ن كل رع عليههه الله صلى الله رتسول وهو به الناس أ
فلههه وعلههى لسنوا  للذين((تعههالى:  قههوله منههها أمثلههل ة ولهههكذا وتسههلم آ لح أ

رنها لم ) الزيادة) وزيادة الحسن ى سي كب كنههها ولكن وجل عز الله يي جي ال رتسههول ب
لظر  هي((بقوله:  والسلم الصلة عليه سن طه إل ى ال لجشش ) وكههكذلك) اللششه لو
فل بدوا((تعالى:  الله قول آخ ر مثا طع )) قششوة طمن استطعتم ما لهم  وأ

ك رها جس لل((بقههوله:  والسلم الصلة عليه النبي ف سن  أ سرمششي القششوة إ )) ال
ج ررها، للق رآن وتسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي تفسي ر يكون وكما وك

فظه فله ككذلك يكون بلف سيههن )) لههم الصلة وأقيمواتعالى: ((  فقوله بفع كب يي
كم ر التي القامل ة هكذه كيفيل ة تعالى الله ك رها لكن بها أ جس اللههه صههلى النههبي ف

فلههه وتسههلم عليههه بلوا(وقههال:  وقعههد وتسههجد وركههع فقههام بفع كمششا  صشش
هموني قلي رأيت لص دذا ،) هأ سلل؟ بالق رآن، بماذا؟ الق رآن نفس ر ما أول إ جن كع ل

ك ره الكذ ي جس جلم الكذ ي هو ف كك يم وهو به ت كل النههبي بسههنل ة بههايش؟ ثههم بم راده، أع
سلل؟ والفعليل ة، القوليل ة وتسلم عليه الله صلى جن كع عليههه اللههه صلى النبي ل
يم وتسلم كل فم الناس أع الصههحابل ة بتفسههي ر ذلك بعد ثم ،هرتسول لنه الله؛ بكل
ي ر عنهم الله رضي جك ل الصحابل ة تفسي جنه ش ف ره؛ فمن أولى أ جن غي الصههحابل ة ل
يم عنهم الله رضي كل فزع، بل الق رآن بلغل ة الناس أع كل الق رآن ولن يمنا كز في ن

ف رهم كنهها الههتي الحههوال وفههي عص يفو جن ريههب ول يع ر ك رف المعنههى أ فههي ييعهه
كل التي والحال الزمن كز يلون ولهكذا بها ن اليههات فههي النزول أتسباب إلينا ينق

رت التي كل كز كبب؛ علههى ن يمههون كههانوا لنهههم تسه كل كجههع ذلههك، يع ر ر يي تفسههي ر فهي ف
كجد لم إذا الق رآن فله تسههنل ة أو الله كتاب في ييو إلههى كمههن؟ إلههى ي رجههع رتسههو
يفههون عنهههم اللههه رضي والصحابل ة الصحابل ة، أقوال فل القهه رآن فهههم فههي يخت
دفا د را اختل فه يفون كما ظا فل فبهم في يخت فت في يختلفون ككذلك الفضائل في م را
رلم فع فمن الق رآن، تفسي ر وفي ال فمهم و ين بالتفسي ر أعل اللههه رضههي عباس اب



جن عنهما؛  اللهششم(فقال:  له دعا وتسلم آله وعلى عليه الله صلى النبي ل
هه له قق هه الدين في لف لم قل لع طويل و لأ ست الم رتبههل ة هههكذا وبعد التفسي ر،  يعني) ال

جتابعين كلم إلى ال رابعل ة: ال رجوع اللههه رضههي الصههحابل ة عن أخكذوا الكذين ال
جل ليس عنهم كه ر الكذين بل التابعين يك يكذ عنهم اشت وعلههى الصههحابل ة عن الخ

فتسهم فهد رأ رب ر بن مجا ككذ الكذ ي الله رحمه كج اللههه عبههد عههن الق رآن تفسي ر أخ
يأ فكان عنهما الله رضي عباس بن ك ر يف عباس ابن على الق رآن يق فق عند وي
سل يله آيل ة ك ف رها، عن يسأ كخكذ ذلك بعد ثم تفسي رؤ كثل يي رم كل كثل با رم كل أقههوال من فا

فل ة جم فئههها، المههل ة هههكذه أئ رم ثههم وعلما كلهه جن اع ك ر أ فصهه ر ل القهه رآن تفسههي علههى يقت
جنه والتابعين الصحابل ة تفسي ر ي رج قد ول رخ ك رأ تكن لم معاني لليات ي رط على ت
البال
ي ر كما تسبق، فيما يض يشي ك رعات إلى اليات بع كت وقعههت الههتي الحديثههل ة المخ
فننا في كم مها إلهى اليهات بعههض تشي ر وكما هكذا، زما فله فم فههي يع رله الحيها ء فع

جن وذلههك والكائنات فب القهه رآن ل يي كتهها فم كل يجون النههاس يههزال ل عهها ف ر رخ يسههت
كزه كده كنو د ء القيامل ة، يوم إلى وفوائ يب بل لنا ينبغي ذلك على وبنا فجهه علينهها ي

كي أن فن كت رع ك ره وأن وجل عز الله بكلم ن جب كد كت كمه ن جه كف كق حتى ونت كح رل بال ركب�.  ن
يضكم ذك ر تسبق فيما تعههالى: قههوله فمههن تسههبق مهها فوائههد نأخههكذ لههم أننهها بع

هد  وأما(( ) أهكههكذا؟) الهدى عل ى العم ى فاستحبوا فهديناهم ثمو
جن فوائد: منها اليل ة هكذه في طيب فته أبلغ تعالى الله أ جل رتسال ولههم أحههد يكهه

رع كد ددا ي )) وهههكذه ثمششود وأمالقههوله: ((  دللههل ة؛ هدايههل ة بل أ ي هدايههل ة بل أح
عششاد فأما((  علههى معطوفههل ة التفسههي ر فههي تسبق كما التفصيليل ة الجملل ة

))�. ثمود وأما-  الرض في فاستكبروا
جن اليهل ة هكذه فوائد ومن دة ليسهت الهدايهل ة أ التوفيهق هدايهل ة علهى مقصهور

جنههها كلههق ولك كبيههان؛ الدللههل ة هدايههل ة علههى يتط ثمششود وأمششالقههوله: ((  وال
الحق�. على دللناهم )) أ ي فهديناهم

جن الكذين الجب ريل ة على ال رد ومنها ف ر النسان قالوا: إ كب رج فلههه علههى يم أخانهها عم
وأمششا((  اليل ة هكذه من الجهميل ة على ال رد تأخكذ أين فمن هكذا؟ تأخكذ أين من

فأخششذتهم الهششدى علشش ى العمشش ى فاسششتحبوا فهششديناهم ثمششود
)) الهون العذاب صاعقة
�.�.�.�.: الطالب
سني (اتستحبوا)؛ في لك: ل قلت : أناالشيخ جرج تههبي أنك أخشى ل جد دل ة تهه كلمهه
مههن الجب ريههل ة علههى الهه رد أخكذنا وجه ما لكن اليل ة آخ ر إلى تصل حتى كلمل ة
ببواتعالى: ((  قوله لح ))؟ العم ى فاست



�.�.�.�.: الطالب
يدل لن نعم : ا يالشيخ ربوا) ته كح فرهم علههى (اتست وأنههم الشهي ء لههكذا اختيها
ي روه كث الهدى�. على آ
جن الك ريمل ة اليل ة هكذه فوائد ومن طيب جش لم كمن أ كم كت جنه الله هدى على ي فههإ
ليه؟ مسعود أعمى

ببوا: (( الطالب لح )) العم ى است
ببوا: (( الشيخ لح فههم بهأعينهم مبصه رين كهانوا إذا طيب ))؟ العم ى است
رمي فئ ر يع كصا كب دذا ال جن فائدة ذلك فمن نأخكذ إ كمى العمى وهي: أ كصهه ر نوعان: ع كب

ريهما بصي رة وعمى كمههى نعم أشد؟ وأ تن فمههن كههم البصههي رة، ع أعمههى إنسهها
ي ر لكنه البص ر فص رب ي ر إنسان فمن وكم البصي رة، يم فص رب أيههوب- -يهها لكنه البص ر م
البصي رة�. أعمى لكنه

فمن طيب فجيل الك ريمل ة اليل ة فوائد و كمن العقوبل ة تع ك ر فل كث كدى على العمى آ يه ال
كمههن العقوبههل ة تعجيل الفائدة هكذه نأخكذ أين من أ خ؟ يا ناخكذه من اتسههتحب فل

كدى؟ على العمى يه ال
�.�.�.العكذاب صاعقل ة  (( فأخكذتهم�.�.�.: الطالب
الدللل ة؟ : وجهالشيخ

والتعقيب الت رتيب تفيد الفا ء : أنهالطالب
جن وجه وجه هكذا نعم، والتعقيب : الت رتيبالشيخ للسههببيل ة هنهها الفا ء آخ ر: أ

يب جب كس يب والم يق كبب يع جس يب والمسههبب للسههببيل ة انتبههه! الفهها ء ال يقهه ايههش؟ يع
يب يق كبب�.  يع جس ال
فمن طيب فر من التحكذي ر الك ريمل ة اليل ة فوائد و كثا جن الهههدى علههى العمى فإي وأ

كن إذا النسان سي جنه الحق له يب كي ولك فم ف ر فإنه عنه كع يه بأن جدي كب فق عههز اللههه يعهها
جن أين؟ فمن وجل ك رنا الله ل فكذهم أخب رخ كأ كر ب ككذ رح كن ك رنهها ذلك فمن فل تعههالى اللههه أخب

فر خالفوا حين بعقوبتهم ككذ رح كن يل العظيمهل ة الفائهدة لههكذه انتبه ذلك، من فل دليهه
جن ذلك ي رنا الله -أ فب جمن يخ يل فلنحكذر تسبق ع تعههالى: قههوله ذلههك ط ريقهم- دلي

طصهم في كان  لقد(( لة قص لر لب دليههل دليههل، ) هههكذا) اللباب لولي طع
لم(( آخهه ر لل لف لأ هروا   طسششي طض طفششي لي لر ل

ل هروا ا هظشش لين لف لف ليشش لن لك هة لكششا لبشش طق لعا
لن طذي سل لن ا لم طم طه طل لب لر لق سم هه لد سل لم ال طه لي لل لن لع طري طف لكا لل طل لهششا لو هل لثا لم )[محمههد:) لأ

10.�[
جن الك ريمل ة اليل ة فوائد ومن يكهوا ثمود أ فل ره ت ء أ ي بصهاعقل ة يأ يقوا بشهي فع بهه كصه

كلكوا جين وقد وه رتهم مسههعود- أنههه يهها –أخهه رى آيههل ة فههي اللههه ب ككذ ال رجفههل ة أخهه
يكذوا فيكون فخ يقوا حتى بال رجفل ة يأ فع وهلكوا�. كص



جن الك ريمل ة اليل ة فوائد ومن ج رهم الكذين هؤل ء أ رب ر غ فك ينههوا أنهههم ال فهي رلههوا يأ فذ يأ و
لتهم((  نأخكذها؟ أين فمن لذ لخ عههكذاب )) يعني الهون العذاب صاعقة فأ

الكذل�.
يت الك ريمههل ة اليههل ة هههكذه فوائههد ومههن كانوا  بما((لقههوله:  التسههباب إثبهها

كم لههن تعههالى اللههه أن واعلههم طيههب للسببيل ة، هنا ) والبا ء) يكسبون يكهه رح ي
دما رك ييا ح فع دما ول ش ر رك ييا ح فر كد دما ول ق ييا حك فئ كبب إل كجزا ركذها هكذه بس قاعههدة: يخ

ييا حكما يحكم لن فع ييا ول والباحههل ة، والتح ريههم كاليجههاب ش ر فر كد كههالخلق قهه
ييا ول والتكوين، فئ كبب، إل جزا يم بس كل رع رلم ذلك ن يكذه اليقين فع جن فمن ونأخ اللههه أ

فكيم تعالى كضع الكذ ي هو والحكيم ح كعها الشههيا ء ي فضهه كن أن يمكههن ل موا يكههو
يل رع كتل ة الله ف رل كفل ة ول كف رد دوا ول يص رغ دبا ول ل فع كبب فمههن لههه بههد ل بل ل كضههاه تسهه اقت
رل هل لكن تب يك كضى تسب كت كم اق دما يكون الله حك جن ل؛ للخلق؟ معلو الخلههق ل

كجز فركوا أن فمن أع رد كل ة يي جيل ة أحكام فمن وكم وجل، عز الله حكم ر رع جيههل ة ش فن رو وك
كتها؛ نعلم ل وجزائيل ة كص ر لننا حكم كط أن فمن أق فحي وجل�. عز الله بحكمل ة ين

دضا الك ريمل ة اليل ة فوائد ومن يت أي جن إثبا كل أ كم فب الع رس للنسان كك
)) يكسبون كانوا بما: (( الطالب
ج رع يكسبون كانوا بما: (( الشيخ كف كنهه الفائهدة هههكذه على )) يت كهان إذا أ
دبا العمل رس فجب فإنه للنسان ك مقتضههى هههو كمهها العقههل بمقتضههى عليههه ي
كعى أن الش رع فب إلى يس رس در الكسب إلى ل المفيد الك جضا كعل كان كما ال يف

يد أليس الدنيا في كعى الدنيا في منا الواح رسههب إلههى يس أجيبههوا: النههافع الك
دذا بلى؛ فجب إ كعى أن ي جل ولهههكذا الخهه رة فههي النافع الكسب إلى تس كمههن كضهه
دل فله في كض فنه عق جج كمن ودي كت جج ولم الله معاصي على بالقدر اح كتهه كدر يح بالقهه
كمل الدنيا أمور الدنيا, في أمور على كما ويسعى ويكدح يع المصههلحل ة فيههه فل

كدر يقول: هكذا ثم يتكاتسل الخ رة أمور في لكن والمنفعل ة، فنقههول: قههد الق
رلت كل رج كيف ض كت كدر تح فب علهى بالقهه رسهه رج ول الخه رة ك كتهه كسهب علههى بهه تح
 الدنيا؟

لنا(( بعدها التي اليل ة فوائد ومن لي سج لن هنوا الذين  و لم هقششون وكششانوا آ ست )) ي
يل فوائدها فمن رد جل راو ي؟ اتسههمك؟ ال خ؟ العههدل ذلك وجه وجل عز الله ع ي
)) الهششون العششذاب صششاعقة فأخششذتهمقهههوله: ((  مهههن راو ي يههها
لناو(( لي سج لن هنوا الذين  و لم يعني العدل ، وجل عز لله العدل إثبات فيها )) آ

جدللل ة وجه ما نعم طيب ؟الظلم وعدم الجور عدم معناه والتي اليل ة في ال
كلها فل على قب رد كحههل لههي تههكذك ر أن أريههد ما الله؟ ع وجههه أريههد أنهها الدللههل ة م

الدللل ة؟



بمهها وجههل عز الله جازاهم الهدى على العمى اتستحبوا الكذين  إن:الطالب
يههوم نجههاهم أن وجههل عههز اللههه جههازاهم آمنوا الكذين ،�.�. عكذاب يستحقون

القيامل ة
يت : أحسنتالشيخ ف رضههين والعههكذاب للمههؤمنين النجاة إثبا رع يم فليههل هههكذا لل د

جنه العدل؛ على كطى ل جل وتعالى تسبحانه أع دق ما إنسان ك فح جن شك ول يست أ
ككم وتعالى تسبحانه الله فمن الحاكمين أح فنه و فزم الحههاكمين أحكههم كو أن ل

كلهم؛ يكون يم كان كلما لنه أعد رك يح ككم�. كان أعدل ال رح أ
جن الك ريمههل ة اليههل ة فوائههد ومههن رقههوى اليمههان أ جت فب وال لقههوله: للنجههاة تسههب

تعههالى: قههوله ) ومثلههه) يتقششون وكششانوا آمنششوا الششذين  ونجينششا((
قجي(( لن هي )�.) بمفازتهم اتقوا الذين الله  و

فمن جن فوائدها و كده اليمان أ تن فمن بد ل بل يكفي ل وح لقههوله: وتقوى؛ إيما
وبيههن اليههل ة هههكذه بين المقارنل ة هو ) ما) يتقون وكانوا آمنوا  الذين((

سن  أل((تعالى:  قوله لف ل الله أولياء إ يحزنششون هم ول عليهم خو
) محمد؟)

التقي المؤمن هو الولي نأ: الطالب
جنالشيخ فجيهم والكذين يتقون وكانوا آمنوا الكذين : أ اللههه؛ أوليهها ء هههم الله يين

سن  أل((قوله:  لن * يحزنششون هششم ول عليهم خوف ل الله أولياء إ
يق) يتقون وكانوا آمنوا الذين فب دما ) يطا اللفظ: في حتى اليل ة هكذه تما
يتقون)�. وكانوا آمنوا (الكذين يتقون) وهكذه وكانوا آمنوا (الكذين هناك
يف الك ريمل ة اليل ة فوائد ومن طيب يز أ ي ييعلم ما حكذ فف جوا فمههن يعلم ما حكذ

رؤخكذ؟ أين يت
يتقون : كانواالطالب
المحكذوف؟ : وينالشيخ

�.�.�.: الطالب
يتقههون وكههانوا آمنههوا الكذين الله يتقون وكانوا (يتقون) أ ي : مفعولالشيخ

يئه؛ يجب ما يتقون فقل: وكانوا شئت وإن الله، جن اتقا دنهها تعههالى الله ل أحيا
دنهها اللشه اتقشوايقههول: ((  حمشا واتقشوايقههول: ((  )) وأحيا تجشزي ل يو

لس ستقوا)) (( نفس عن نف لر  وا سدت التي النا طع )) فههإذا للكافرين هأ
كقون قلنا: وكانوا جت ي روا ما ي فم فئه أ كقا ست دم، ايهش؟ ذلهك صار با كعه ا معنها أنتهم أ ي

فله: (يتقون)؟ في المحكذوف تقدي ر قلنا؟ ايش الله؟ وعبيد جماعل ة؟ ل، قو
 نقدره؟ ايش تقدي ره


